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INFORMACIÓ ESPECIAL
Analitzant el primer mes de campanya per l’envelliment amb igualtat de drets
Les campanyes són una activitat cada vegada més
desafiants. Implica involucrar aquells que encara
no la coneixen, no estan convençuts o no se senten
concernits. Es tracta d’anar més enllà dels cercles
d’amics, socis i simpatitzants per plantejar en un àmbit
públic més ampli un debat que pugui portar algun canvi
en el que acostumava a ser un tema invisible. Amb la
campanya #AgeingEqual, AGE està decidit a fer visible
la discriminació per edat. Després d’un mes de campanya, què hem après? Qui ha participat
en l’esforç per fer front a la discriminació per edat? Quins són els següents passos per generar
impactes a un nivell superior?
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA EUROPEA AGE
Enfocament interdisciplinari i multilateral: clau per abordar la complexitat de
la discriminació per edat
El 26 d’octubre, COST (Cooperació Europea en Ciència i
Tecnologia), la Plataforma Europea AGE i el Comitè de les
Regions van organitzar un esdeveniment internacional per
defensar un futur apte per a totes les edats, en què l’edat ja
no sigui una barrera. Aquest acte va resumir el treball realitzat
sobre el tema de la discriminació per edat per part de més
de 200 investigadors i grups d’interès polítics de 35 països
diferents, com a part d’una acció sobre la discriminació per
edat de COST.
Llegir més
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Quatre passos per desbloquejar fons de la UE en la inversió social local
Juntament amb representants dels principals grups d’interès en els
àmbits social, sanitari, educatiu i de l’habitatge, AGE va co-organitzar
una conferència sobre “Inversió social d’infraestructures, des d’idees
locals innovadores fins a finançament de projectes d’InvestEU” a
Brussel·les, el 18 d’octubre.
Llegir més

AGE contribueix a la consulta sobre els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i els drets humans
AGE contribueix a una consulta sobre els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i els drets humans per a l’Agència de Drets Fonamentals
de la Unió Europea (FRA), en què posa de manifest diverses barreres en la
implementació efectiva i el seguiment dels ODS des d’una perspectiva de
la vellesa.
Llegir més

Destacant les desigualtats a què s’enfronten les dones grans
De cara a la Comissió de les Nacions Unides sobre la Condició Jurídica
i Social de la Dona, AGE s’ha unit a altres organitzacions de la societat
civil per remarcar els reptes als quals s’enfronten les dones grans
per accedir als sistemes de protecció social, els serveis públics i la
infraestructura sostenible.
Llegir més

L’AGE s’oposa a l’adopció d’un protocol sobre el tractament forçat
de persones amb trastorns mentals
Juntament amb altres ONGs i experts en drets humans, AGE s’oposa a l’adopció d’un
projecte de protocol addicional sobre l’ingrés i el tractament involuntaris de persones amb
trastorns mentals, que poden vulnerar els drets humans.
Llegir més

La pobresa, l’exclusió social, la soledat i l’aïllament en la vellesa vulneren
l’exercici dels drets humans
En el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, coincidint amb la celebració del
70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, AGE vol recordar la creixent
precarietat i exclusió social de les persones grans més desafavorides i invisibles, fet que
dóna lloc a la violació dels seus drets a viure amb dignitat i a participar plenament en la
societat.
Llegir més
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AGE presenta el Manifest del Parlament Europeu a Barcelona
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, AGE va organitzar
a Barcelona, en col·laboració amb l’Oficina del Parlament Europeu i la
Representació de la Comissió Europea, el seminari “Aconseguir la igualtat de
drets i la dignitat per a la gent gran”. Aquest esdeveniment va suposar per
AGE una oportunitat per presentar el manifest per a les eleccions europees en
estreta col·laboració amb els nostres membres.
Llegir més

El projecte MobileAge publica recomanacions sobre la
política de co-creació per a serveis digitals inclusius
El projecte finançat per la UE MobileAge, en el qual AGE està activament
involucrada, s’acosta a la fi. Durant la seva última conferència, el 10 d’octubre,
els socis del projecte van presentar una primera llista de conclusions, incloent
una sèrie de polítiques sobre temes clau per als serveis digitals inclusius: eines de
co-creació, bretxa digital, accessibilitat, solitud i aïllament social, GDPR i accés a
serveis gratuïts.
Llegir més

Millora de l’educació vocacional per als professionals de l’atenció
domiciliària: CARESS presenta els seus resultats
El projecte CARESS Erasmus+ suposa un esforç únic per millorar
l’educació i la formació vocacional en l’àmbit de l’atenció domiciliària.
Durant tres anys, institucions educatives i altres col·laboradors de
Finlàndia, Espanya i Itàlia han esbossat les principals necessitats del
sector per crear mòduls d’aprenentatge específics i comuns i iniciar una
Comunitat Virtual de Pràctica per ajudar els professionals a compartir les
seves pràctiques.
Llegir més

NOTÍCIES DELS MEMBRES D’AGE
“Les petits frères des Pauvres” reclama combatre l’aïllament de
la vellesa a través de la inclusió digital
En una enquesta publicada amb motiu de l’1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent
Gran, l’organització francesa “Les petits frères des Pauvres” demana un “pla nacional”
per combatre l’exclusió digital de les persones grans a França.
Llegir més

Membres d’AGE són triats president i vicepresident d’APRe!
El 16 d’octubre, Fernando Martins, Vicepresident d’AGE, va ser escollit president de
l’associació portuguesa de pensionistes APRE! Ângela Dias da Silva, membre del
Consell d’Administració de l’AGE, va ser escollida vicepresidenta.
Llegir més
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ALTRES NOTÍCIES
El Fòrum de Drets Fonamentals crida a l’acció per ajudar a que els drets
humans siguin una realitat per a tots
En un moment en què s’accentuen les divisions socials i amb polítiques cada cop
més polaritzades a Europa, més de 700 defensors dels drets humans es van unir al
Fòrum de Drets Fonamentals de setembre per oferir idees que ajudin a protegir els
drets humans a Europa. Aquestes convocatòries s’han recollit a la Declaració de la
Presidència 2018 publicada el 24 d’octubre.
Llegir més

BONES PRÀCTIQUES
Labolobo, un laboratori intergeneracional a Brussel·les
L’associació sense ànim de lucre Labolobo pretén ajuntar generacions a les zones
urbanes a través d’un conjunt de projectes de cohesió social. Es busca restablir
els vincles entre generacions a través de tallers, conferències, reunions i diverses
activitats d’art i creativitat.
Llegir més

PROPERES CONFERÈNCIES
Congrés Nacional de l’Animació i de l’Acompanyament en Gerontologia, França, 26 i 27 de
novembre.
Conferència “Construint l’Europa Social” - Plataforma Social, 28 i 29 de novembre, Lisboa,
Portugal.
Dia europeu de les persones amb discapacitat 2018, 3 i 4 de desembre, Brussel·les.
Col·laboradors apoderats en salut a través de la digitalització impulsada per l’usuari - Simposi
EHTEL 2018, 3 i 4 de desembre, Brussel·les.

PUBLICACIONS
Perspectives contemporànies sobre la discriminació per edat
Publicat com a part de l’Acció COST sobre la discriminació per edat, aquest llibre d’accés
obert proporciona una completa perspectiva sobre el concepte de discriminació per edat,
els seus orígens, la manifestació i les conseqüències d’aquesta discriminació i les formes
d’investigar-la i respondre-hi.
Llegir més

Aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en matèria
de legislació i formulació de polítiques a nivell estatal
Aquest manual, publicat per l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea
(FRA), té com a objectiu orientar la legislació estatal i als responsables polítics
sobre com utilitzar millor la Carta de Drets Fonamentals de la UE.
Llegir més

Abordar qüestions clau per als serveis digitals inclusius: sessions de política de
projectes de MobileAge
Basant-se en el principi de la co-creació, el projecte finançat per la
UE MobileAge, amb la participació de gent gran i autoritats locals, ha
desenvolupat eines de codi obert per a serveis digitals inclusius. AGE va
participar activament en aquest projecte.
Llegir més

PROPOSTES
Erasmus + Program publica la seva guia 2019
Consulta altres propostes a www.age-platform.eu/publication-type/call-proposals

SABIES QUE...
Els investigadors han demostrat que la pròpia percepció de l’envelliment influeix en la longevitat. Ser
positiu sobre l’envelliment pot allargar la vida 7,5 anys més!
Llegir l’estudi

Segueix-nos a les xarxes socials

AGE rep suport de la Comissió Europea. El contingut d’aquesta publicació és únicament responsabilitat de
la Plataforma Europea AGE i pot no reflectir l’opinió de la Comissió Europea.

